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1Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան,  
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Երևան, Հայաստան
Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են սկո լիո զի ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան մո տե ցում նե րի 

հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում (ՀՀ), Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յու նում (ՌԴ), Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում (ՂՀ), Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յու նում 
(ԲՀ), Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում (ԱՀ): Ներ կա յաց ված են սկո լիո զի փոր ձաքն նա կան 
չա փո րո շիչ նե րը, գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, զին վո րա կան ծա ռա յութ յան ժա-
մա նակ ող նա շա րի ստա տիկ խան գա րում նե րի հնա րա վոր հետ ևանք նե րի կան խո րո շու մը, հե-
տա զո տա կան ե ղա նակ նե րի վեր լու ծութ յու նը:

Բա նա լի բա ռեր. ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յուն, սկո լիոզ, գոր ծա ռույ թի խան գա րում, 
փոր ձաքն նա կան կան խո րո շում, զին վո րա կան ծա ռա յութ յան պի տա նիութ յան չա փո րո շիչ ներ:

Զին ված ու ժե րը զո րա կո չով հա մալ րող հետ խորհր դա յին բո լոր հան րա պե տութ յուն նե րում 
խիստ ար դիա կան է զին ված ու ժե րի հա մա լրումն ա ռողջ և ֆի զի կա պես ա մուր անձ նա կազ մով [1]: 

Զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը սահ մա նա փա կող, կամ ոչ պի տա նի ճա նա չե լու հար ցում խիստ 
կար ևոր վում են ոսկ րամ կա նա յին հա մա կար գի` հատ կա պես ող նա շա րի ախ տա բա նութ յուն նե րը 
[2-5]: 

Ս կո լիո զը հե նա շար ժիչ հա մա կար գի տա րած ված ծանր, ա ռա ջա դեմ հի վան դութ յուն է, ո րը 
բնու թագր վում է ող նա շա րի և կրծ քա վան դա կի բազ մա ռանց քա յին ձևա փո խութ յուն նե րով [6] 
և  ու ղեկց վում է օր գան հա մա կար գե րի գոր ծա ռույթ նե րի խան գա րում նե րով. խան գար վում են 
սրտի, թո քե րի, նյար դա յին հա մա կար գի գոր ծա ռույթ նե րը, հա ճախ հան գեց նում է հաշ ման դա-
մութ յան, և դժ վար է բուժ վում [7-9]:

Ս կո լիո զը հան դի պում է մինչև 16 տա րե կան 2–9% ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի մոտ։ Այս 
ախ տա բա նութ յան տա րած վա ծութ յու նը դպրո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի մոտ 15–30% և  ա վե լի 
է [10- 13]: 

Այն ա վե լի հա ճախ հան դի պում է աղ ջիկ նե րի մոտ (տար բեր հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րով` տղա-
նե րի հետ հա մե մա տած 3-4:1-ից մինչև 6-7:1)։ Ե րե խա նե րի մոտ սկո լիո զի դեպ քե րի գե րակ շիռ 
մա սը (75%) հայտ նա բեր վում է 7-12 տա րե կա նում՝ սե ռա կան հա սու նութ յան սկզբին նա խոր դող 
ժա մա նա կաշր ջա նում և սե ռա կան հա սու նութ յան սկզբում [13]: 

Ըստ տար բեր հե ղի նակ նե րի սկո լիո զի ա ռա ջըն թա ցը նկատ վում է 27-50% [5, 14] դեպ քե րում, 
իսկ վաղ տոր սիա յի և  ո ղե րի մար մին նե րի դե ֆոր մա ցիա յի դեպ քում՝ 70-75% [15, 16]: Ա ճի ին տեն-
սի վութ յան ֆի զիո լո գիա կան տա տա նում նե րի ժա մա նակ ող նա շա րի դե ֆոր մա ցիան զգա լիո րեն 
ա վե լի ա րագ է զար գա նում [17]: 

 Թղթակցական հասցեն՝ Սամվել Սուրենի Սահակյան, բժշկական գիտությունների թեկնածու, Երևանի 
Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական փորձաքննության 
դասավանդման խմբի ղեկավար, Երևան, Հայաստան, 0069, Ահարոնյան փ, 6 շենք:
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Ս կո լիո զի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն ման կա կան հի վան դութ յուն 
է, այ սինք, հա սուն տա րի քում այլևս չի կա րե լի շտկել: Կար ևոր է հի վան դութ յու նը ժա մա նա կին 
ախ տո րո շել, ա րագ և  արդ յու նա վետ բու ժել։ Որ քան վաղ է սկո լիո զը ա ռա ջա նում, այն քան ա վե լի 
ծանր է դրսևոր վում զար գաց ման վերջ նա կան փու լում [13]: 

Ող նա շա րի սկո լիո տիկ դե ֆոր մա ցիան հան գեց նում է կո ղոսկ րե րի և կրծ քա վան դա կի ձևի 
փո փո խութ յան՝ ձևա վո րե լով կո ղա յին կուզ և կրծ քա վան դա կի օր գան նե րի նոր մալ փո խազ դե-
ցութ յան խան գա րում, ինչ պես նաև ներ քին օր գան նե րի և մարմ նի տար բեր հա մա կար գե րի 
կող մից ծանր գոր ծա ռու թա յին խան գա րում ներ [12, 13]: 

Ս կո լիո զով հի վանդ նե րի մինչև 12%-ը 28 տա րե կա նում հաշ ման դամ է դառ նում [18]: Ս կո լիո-
զի հաշ ման դա մութ յան կա ռուց ված քում գե րակշ ռում են 12-17 տա րե կան ե րե խա նե րը (28,4%) 
և 18-39 տա րե կան ե րի տա սարդ աշ խա տու նակ տա րի քի ան ձինք (36,7%) [19]: Դիսպ լաս տիկ 
սկո լիո զի հետ ևան քով ա ռաջ նա յին հաշ ման դա մութ յու նը ման կա կան հաշ ման դա մութ յան ընդ-
հա նուր կա ռուց ված քում 8-9% է [20]: 

Գ րա կա նութ յան տվյալ նե րով՝ II աս տի ճա նի սկո լիո զով հի վանդ նե րի կոն սեր վա տիվ բու ժու-
մից հե տո բա րե լա վում է նկատ վում 7-8% դեպ քե րում, կա յու նա ցում՝ 67-68%, իսկ հի վան դութ յան 
ա ռա ջըն թաց՝ 24-25% դեպ քե րում: 3-րդ  աս տի ճա նի սկո լիո զով հի վանդ նե րի բուժ ման արդ յուն-
քում բա րե լա վում ներ գրե թե չեն ար ձա նագր վում, կա յու նա ցում է նկատ վում՝ 35-36%, իսկ ա ռա-
ջըն թաց՝ 64-65% դեպ քե րում [21]: 

Ող նա շա րը ի րա կա նաց նում է մի շարք գոր ծա ռույթ ներ.
1. Հե նա րա նա յին: Ող նա շա րը մարմ նի հիմ նա կան ա ռանցքն է ու նրա ա մուր հե նա րա նը: 

Այն իր վրա է վերց նում ընդ հա նուր քա շի եր կու եր րոր դը։
2. Շար ժո ղա կան: Ող նա շա րի կա ռուց ված քը թույլ է տա լիս մար դուն կանգ նել, քայ լել, 

թեք վել, պահ պա նել հա վա սա րակշ ռութ յուն և դի մա կա յել լուրջ ծան րա բեռն վա ծութ յուն նե րի: 
3. Պաշտ պա նո ղա կան: Ող նա շա րի խո ղո վա կում տե ղա կայ ված է ող նու ղե ղը, ո րի շնոր-

հիվ մարմ նի բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց վում են ավ տո մատ կեր պով: 
4. Զս պա նա կա յին: Ող նա շա րը մեղ մաց նում է ծան րա բեռն վա ծութ յու նը և տար բեր ցնցում-

նե րը՝ ա ճա ռա յին սկա վա ռակ նե րի, ա մուր կա պան նե րի և մ կան նե րի շնոր հիվ: Արդ յուն քում, 
ող նու ղե ղը պաշտ պան ված է ցնցում նե րի, կտրուկ շար ժում նե րի և նույ նիսկ սո վո րա կան 
քայլ քի ժա մա նակ [22]: 

Մի շարք երկր նե րում սկո լիո զի ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան հիմ նա կան չա փո րո-
շիչ ներն են.
	Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ 

1. Ող նա շա րի ծռվա ծութ յան սևե ռակ վա ծութ յու նը (ֆիքս վա ծութ յու նը), 
2. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան վերջ նա կան լի նե լը, 
3. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը, 
4. կրծքա վան դա կի ձևա փո խութ յան ար տա հայտ վա ծութ յու նը, 
5. սկո լիո զի կա պակ ցութ յամբ վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յան փաս տը: 

	Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում, Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում, Բե լա ռու սի Հան-
րա պե տութ յու նում, Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում ՝
1. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան սևե ռակ ված (ֆիքս ված), կա ռուց ված քա յին բնույ թը, 
2. ո ղե րի մար մին նե րի ռենտ գե նա բա նո րեն հաս տատ ված սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րը, 
3. ող նա շա րի ա ռա վե լա գույն ծռվա ծութ յան շրջա նում ո ղե րի ռո տա ցիան,
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4. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը, 
5. կրծքա վան դա կի դե ֆոր մա ցիա յի ար տա հայտ վա ծութ յու նը, 
6. ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը և տի պը, 
7. ստա տիկ խան գա րումն ե րի կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րը, 
8. պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը, 
9. դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, 
10. ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը, 
11. ող նա շա րի տար բեր հատ ված նե րում շար ժումն ե րի ծա վա լը, 
12. գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը [23-26]։ 

 Ս կո լիո զի ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը տրվում են.

	Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝ 

1. Ող նա շա րի բնա ծին և ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված (ֆիքս ված), վերջ նա կան ծռվա ծութ յուն նե-
րի՝ 3-4-րդ  աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քե րում (ող նա շա րի թեք վա ծութ յան անկ յու նը կազ մում 
է 41 աս տի ճան և  ա վե լի), կրծքա վան դա կի խիստ ար տա հայտ ված ձևա փո խու մով՝ ան կախ 
ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման, ինչ պես նաև սկո լիո զի պատ ճա ռով վի-
րա հատ ված ան ձինք՝ ան կախ գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նից. զո րա կո չիկ նե րը և 
պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը պի տա նի չեն զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար [27]:

2. II աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում (ող նա շա րի կողմ նա յին թեք վա ծութ յան անկ յու նը կազ մում 
է 24-40 աս տի ճան), կրծքա վան դա կի անն շան ար տա հայտ ված ձևա խե ղու մով (կուզ և  այլն)՝ 
ան կախ ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նից. զո րա կո չիկ նե րը 
և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը պի տա նի չեն զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար [27]:

3. Ող նա շա րի բնա ծին և ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված, վերջ նա կան ծռվա ծութ յուն նե րի, I աս տի ճա-
նի սկո լիո զի դեպ քե րում (ող նա շա րի թեք վա ծութ յան անկ յու նը կազ մում է 10-23 աս տի ճան). 
զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի 
է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար սահ մա նա փա կու մով» [27]:

4. Ող նա շա րի չսևե ռակ ված (չֆիքս ված) ծռվա ծութ յու նը, ող նա շա րի բնա ծին կամ ձեռք բե րո վի 
սևե ռակ ված (ֆիքս ված) վերջ նա կան ծռվա ծութ յուն նե րը, սկո լիո զը (ող նա շա րի թեք վա ծութ-
յան անկ յու նը կազ մում է մինչև 10 աս տի ճան)՝ ա ռանց գոր ծա ռույ թի խան գար ման. զո րա-
կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը պի տա նի են զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար [27]:

5. Ա ռա ջին աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում, երբ ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը 21-23 աս-
տի ճան է, զո րա կո չիկ նե րին` 18-21 տա րե կա նում ա ռա ջին ան գամ փոր ձաքնն վե լիս, դի նա միկ 
հսկո ղութ յան նպա տա կով տրվում է տար կե տում` մեկ ան գամ, մեկ տա րի ժամ կե տով [27]:

	Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում՝

1. Ող նա շա րի սևե ռակ ված (ֆիքս ված), կա ռուց ված քա յին ծռվա ծութ յան դեպ քում, ող նա շա րի 
մար մին նե րի ռենտ գե նա բա նո րեն հաս տատ ված սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րով և ռո տա ցիա-
յով ող նա շա րի ա ռա վե լա գույն ծռվա ծութ յան շրջա նում (IV աս տի ճա նի սկո լիոզ) գոր ծա ռույ թի 
զգա լի խան գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը 
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պի տա նի չեն զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար [24]: 
2. Կա ռուց ված քա յին և  ոչ կա ռուց ված քա յին III աս տի ճա նի սկո լիոզ նե րի դեպ քում՝ կրծքա վան-

դա կի չա փա վոր դե ֆոր մա ցիա յով և II աս տի ճա նի ռեստ րիկ տիվ տի պի շնչա ռա կան ան բա վա-
րա րութ յամբ. զո րա կո չիկ նե րի և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ 
կա յաց վում է «սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար» եզ րա կա ցու-
թ յուն (զո րա կո չի կը ա զատ վում է զո րա կո չից խա ղաղ ժա մա նակ) [24]:

3. Ող նա շա րի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ձեռք բե րո վի ծռվա ծութ յան դեպ քում, որն ու ղեկց վում է 
ո ղե րի ռո տա ցիա յով՝ II աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում, բա ցա ռութ յամբ սևե ռակ ված (ֆիքս-
ված) սկո լիոզ II աս տի ճա նի, ող նա շա րի 11- 17 աս տի ճան ծռվա ծութ յամբ, ա ռանց գոր ծա-
ռույթ նե րի խան գար ման. զո րա կո չիկ նե րի և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րի 
նկատ մամբ կա յաց վում է «սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար» 
եզ րա կա ցութ յու նը (զո րա կո չի կը ա զատ վում է զո րա կո չից խա ղաղ ժա մա նակ-հեղ.) [24]:

4. Ող նա շա րի ծռվա ծութ յուն նե րի դեպ քե րում, սևե ռակ ված (ֆիքս ված) II աս տի ճա նի սկո լիո զի 
դեպ քում, ող նա շա րի 11-17 աս տի ճան անկ յու նով ծռվա ծութ յամբ ա ռանց գոր ծա ռույ թի խան-
գար ման. զո րա կո չիկ նե րի և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ 
կա յաց վում է «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար անն շան սահ մա նա փա կում-
նե րով» եզ րա կա ցութ յուն [24]: 

	Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում՝
1. Ող նա շա րի ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ծռվա ծութ յան՝ ո ղե րի մար մին նե րի ռենտ գե-

նա բա նո րեն հաս տատ ված դե ֆոր մա ցիա նե րով, ող նա շա րի ա ռա վել ար տա հայտ ված ծռման 
շրջա նում ռո տա ցիա յով՝ IV աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում գոր ծա ռույ թի զգա լի խան գա րու-
մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը պի տա նի չեն զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար հա նե լով հաշ վա ռու մից [25]: 

2. Ող նա շա րի ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ծռվա ծութ յան՝ III աս տի ճա նի սկո լիոզ նե րի 
դեպ քում գոր ծա ռույ թի չա փա վոր խան գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րի և պար տա դիր շար քա յին 
կազ մի զին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ կա յաց վում է «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [25]: 

3. II աս տի ճա նի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) սկո լիո զի դեպ քում գոր ծա ռույ թի անն շան խան գա րու-
մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի-
տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ. սահ մա նա փակ պի տա նի 
է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [25]: 

4. Ող նա շա րի ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ծռվա ծութ յուն՝ I աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ-
քում. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են 
«պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար անն շան սահ մա նա փա կում նե րով»։

5. Ա ռանց ար տա քին շնչա ռութ յան ֆունկ ցիա յի խան գար ման I աս տի ճա նի չսևե ռակ ված (չֆիքս-
ված) սկո լիո զը չի խո չըն դո տում զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը [25]: 

	Բե լա ռու սի Հան րա պե տութ յու նում՝ 

1. Ող նա շա րի բնա ծին և ձեռք բեր ված սևե ռակ ված (ֆիքս ված) ծռվա ծութ յան, ո ղե րի մար մին-
նե րի ռենտ գե նա բա նո րեն հաս տատ ված սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րով, ող նա շա րի ա ռա վել 
ծռվա ծութ յան շրջա նում ո ղե րի ռո տա ցիա յով՝ IV աս տի ճա նի սկո լիոզ նե րի դեպ քում կրծքա-
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վան դա կի խիստ դե ֆոր մա ցիա յով (կո ղա յին կուզ և  այլն), ինչ պես նաև ռեստ րիկ տիվ տի պի 
ար տա քին շնչա ռութ յան գոր ծա ռույ թի խան գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար-
քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար հա նե լով հաշ վա ռու մից» [23]: 

2. Ող նա շա րի բնա ծին և ձեռք բե րո վի ծռվա ծութ յան՝ III աս տի ճան սկո լիոզ նե րի դեպ քում կրծքա-
վան դա կի չա փա վոր դե ֆոր մա ցիա յով և  ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գա րու մով 
ռեստ րիկ տիվ տի պի. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը 
ճա նաչ վում են «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա-
նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [23]:

3. Ող նա շա րի նույ նիսկ մեկ բաժ նում բազ մա թիվ ա նո մա լիա նե րի դեպ քում, ո րը բե րում է II և  
ա վե լի աս տի ճա նի սկո լիո զի ա ռա ջաց ման, սկո լիոզ II աս տի ճա նի դեպ քում (ող նա շա րի 18% 
և  ա վե լի ծռվա ծութ յուն). զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը 
ճա նաչ վում են «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, սահ մա-
նա փակ պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [23]:

4. II աս տի ճան սկո լիո զի դեպ քում (ող նա շա րի 11–17% ծռվա ծութ յուն), ող նա շա րի բնա ծին և 
ձեռք բե րո վի սևե ռակ ված ծռվա ծութ յան՝ I աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում. զո րա կո չիկ նե րը 
և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի է զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար սահ մա նա փա կու մով» [23]:

	Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում՝
1. Ող նա շա րի ծռվա ծութ յու նը կրծքա վան դա կի խիստ ար տա հայտ ված դե ֆոր մա ցիա յով և  ո ղե րի 

սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րով և դ րանց ռո տա ցիա յով ող նա շա րի ա ռա վե լա գույն ծռվա ծութ-
յան վայ րե րում IV աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում, որն ու ղեկց վում է ար տա քին շնչա ռա կան 
գոր ծա ռույ թի III աս տի ճա նի խան գա րու մով ռեստ րիկ տիվ տի պի, գոր ծա ռույ թի զգա լի խան-
գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում 
են «պի տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ և պա տե րազ մի ժա մա նակ [26]: 

2. Կա ռուց ված քա յին և  ոչ կա ռուց ված քա յին III աս տի ճա նի սկո լիոզ նե րի դեպ քում, կրծքա վան-
դա կի չա փա վոր դե ֆոր մա ցիա յով և  ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի II աս տի ճա նի խան-
գա րու մով ռեստ րիկ տիվ տի պի գոր ծա ռույ թի չա փա վոր խան գա րու մով. զո րա կո չիկ նե րը և 
պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի չէ զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար 
պա տե րազ մա կան ժա մա նակ» [26]:

3. II աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում՝ ո ղե րի ռո տա ցիա յով և գոր ծա ռույ թի անն շան խան գա րու-
մով. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի-
տա նի չէ զին վո րա կան ծա ռա յութ յան հա մար խա ղաղ ժա մա նակ, պի տա նի է զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան հա մար պա տե րազ մա կան ժա մա նակ»։

4. I աս տի ճա նի սկո լիոզ ա ռանց գոր ծա ռույ թի խան գար ման. զո րա կո չիկ նե րը և պար տա դիր 
շար քա յին կազ մի զին ծա ռա յող նե րը ճա նաչ վում են «պի տա նի է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
հա մար» [26]:

Գոր ծա ռույ թի խան գա րում նե րը սահ ման վում են.

	Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում՝
1. Ող նա շա րի ստա տիկ և (կամ) շար ժո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի զգա լի խան գա րումն ե րին բնո-

րոշ են՝
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	մարմն ի ուղ ղա հա յաց դիր քի պահ պան ման նույ նիսկ կար ճա ժամ կետ անհ նա րի նութ յու նը, 
	մեջ քի եր կար մկան նե րի ար տա հայտ ված լար վա ծութ յու նը և ցա վո տութ յու նը ող նա շա րի ամ-

բողջ եր կայն քով,
	պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի կտրուկ հար թե ցու մը, 
	II և  ա վե լի աս տի ճա նի դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, 
	ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը, 
	ող նա շա րի պա րա նո ցա յին և (կամ) կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում 50%-ից ա վե լի 

շար ժումն ե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը [24]: 
2. Չա փա վոր աս տի ճա նի գոր ծա ռույ թի խան գար մա նը բնո րոշ են՝
	1-2 ժա մից ա վե լի ի րան ուղ ղա հա յաց դիր քի պահ պան ման անհ նա րի նութ յու նը, 
	մեջ քի եր կար մկան նե րի չա փա վոր տե ղա յին ար տա հայտ ված լար վա ծութ յու նը և ցա վո տու-

թ յու նը,
	պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը,
	I - II աս տի ճա նի դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, 
	ող նա շա րի սեգ մեն տա յին հի պեր մո բի լութ յու նը, 
	ող նա շա րի պա րա նո ցա յին և (կամ) կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում 20-ից մինչև 50% 

շար ժումն ե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը,
	վեր ջույթ նե րի մկան նե րի թու լութ յունն ու ա րագ հոգ նա ծութ յու նը, 
	ա ռան ձին մկա նա յին խմբե րի պա րեզ նե րը՝ նրանց գոր ծա ռույթ նե րի փոխ հա տուց մամբ [24]:
3. Ող նա շա րի գոր ծա ռույ թի անն շան աս տի ճա նի խան գար մա նը բնո րոշ են.
	ստա տիկ խան գա րումն ե րի կլի նի կա կան դրսևո րումն եր ուղ ղա հա յաց դիր քում 5-6 ժամ հե-

տո, 
	ող նա շա րի և (կամ) ող նա շա րի կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում ող նա շա րի շար ժում-

նե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կում մինչև 20%,
	շար ժո ղա կան և զ գա յա կան խան գա րումն եր, ո րոնք դրսևոր վում են մեկ նևրո մե րի գո տում 

զգա յու նութ յան ոչ լիար ժեք կո րուս տով,
	ջլա յին ռեֆ լեք սի կո րուստ կամ նվա զում, 
	վեր ջույթ նե րի ա ռան ձին մկան նե րի մկա նա յին ու ժի նվա զում նրանց գոր ծա ռույթ նե րի 

ընդհա նուր փոխ հա տուց ման պայ ման նե րում [24]:
	Ղա զախս տա նի Հան րա պե տութ յու նում.
1. Ող նա շա րի ստա տիկ և (կամ) շար ժո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի զգա լի խան գա րումն ե րին 

բնո րոշ են՝
	մարմն ի ուղ ղա հա յաց դիր քի կար ճա ժամ կետ պահ ման անհ նա րի նութ յու նը, 
	մեջ քի եր կար մկան նե րի ար տա հայտ ված լար վա ծութ յու նը և ցա վո տութ յու նը ող նա շա րի ամ-

բողջ եր կայն քով, 
	պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի կտրուկ հար թե ցու մը, 
	II և  ա վե լի աս տի ճա նի դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը,
	ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը, 
	ող նա շա րի պա րա նո ցա յին և (կամ) կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում 50 տո կո սից 

ա վե լի շար ժումն ե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը [25]:
2. Գոր ծա ռույ թի չա փա վոր աս տի ճա նի խան գար մա նը բնո րոշ են՝

	1-2 ժա մից ա վե լի ի րան ուղ ղա հա յաց դիր քի պահ պան ման անհ նա րի նութ յու նը,
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	մեջ քի եր կար մկան նե րի տե ղա յին ար տա հայտ ված չա փա վոր լար վա ծութ յու նը և ցա վո տութ-
յու նը, 

	պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը,
	I - II աս տի ճա նի դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, 
	ող նա շա րի սեգ մեն տա յին հի պեր մո բի լութ յու նը, 
	ող նա շա րի պա րա նո ցա յին և (կամ) կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում 20-ից մինչև 50% 

շար ժումն ե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը,
	վեր ջույթ նե րի մկան նե րի թու լութ յու նը, ա րագ հոգ նա ծութ յու նը,
	ա ռան ձին մկա նա յին խմբե րի պա րեզ նե րը նրանց գոր ծա ռույթ նե րի փոխ հա տուց մամբ[25]:

3. Ող նա շա րի գոր ծա ռույ թի անն շան աս տի ճա նի խան գար ման հա մար բնո րոշ են՝
	ստա տիկ խան գա րումն ե րի կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րը ա ռա ջա նում են ուղ ղա հա յաց դիր-

քում 5-6 ժամ հե տո, 
	ող նա շա րի և (կամ) ող նա շա րի կրծքա յին և գոտ կա յին հատ ված նե րում ող նա շա րի շար ժում-

նե րի ծա վա լի սահ մա նա փա կու մը մինչև 20%,
	շար ժո ղա կան և զ գա ցո ղա կան խան գա րումն ե րը, ո րոնք դրսևոր վում են մեկ նևրո մե րի գո-

տում զգա յու նութ յան ոչ լիար ժեք կո րուս տով,
	ջլա յին ռեֆ լեք սի կո րուս տը կամ նվա զու մը, 
	վեր ջույթ նե րի ա ռան ձին մկան նե րի մկա նա յին ու ժի նվա զու մը նրանց գոր ծա ռույթ նե րի 

ընդհա նուր փոխ հա տուց ման պայ ման նե րում [25]:
	Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նում.
Գոր ծա ռույ թի անն շան խան գար ման հա մար բնո րոշ են վեր ջույթ նե րի մկան նե րի թու լութ-

յու նը, ա րագ հոգ նա ծութ յու նը, ա ռան ձին մկա նա յին խմբե րի պա րեզ նե րը՝ ա ռանց գոր ծա ռույ թի 
փոխ հա տուց ման, ինչ պես նաև փոքր կոն քի սֆինկ տեր նե րի թու լութ յու նը [26]։ 

Այս պի սով, սկո լիո զի ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան չա փո րո շիչ ներն են՝

1. ող նա շա րի ֆիքս ված, կա ռուց ված քա յին ծռվա ծութ յու նը (ՀՀ, ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-27],
2. ռենտ գե նա բա նո րեն հաս տատ ված ող նա շա րի մար մին նե րի սե պաձև դե ֆոր մա ցիա նե րը 

(ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26],
3. ող նա շա րի ա ռա վե լա գույն ծռվա ծութ յան շրջան նե րում ո ղե րի ռո տա ցիան (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, 

ԱՀ) [23-26],
4. ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը (ՀՀ, ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-27]:
5.  կրծքա վան դա կի դե ֆոր մա ցիա յի ար տա հայտ վա ծութ յու նը (ՀՀ, ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-

27],
6. ար տա քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը և տի պը, (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, 

ԱՀ) [23-26],
7.  ստա տիկ խան գա րումն ե րի կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րը (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26]:
8. պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26],
9. դե գե նե րա տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26],
10. ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26]:
11. ող նա շա րի տար բեր հատ ված նե րում շար ժումն ե րի ծա վա լը, (ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-26],
12.  գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը (ՀՀ, ՌԴ, ՂՀ, ԲՀ, ԱՀ) [23-27]:

Վե րը ներ կա յաց վա ծի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում պարզ է դառ նում, որ սկո լիո զի ռազ մաբժշ-
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կա կան փոր ձաքն նութ յան ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում, ինչ պես նաև հա մե-
մատ վող մյուս երկր նե րում կար ևոր վում են ող նա շա րի ծռվա ծութ յան ֆիքս ված, կա ռուց ված քա-
յին բնույ թը, ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը։ 

ՀՀ ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան հոդ ված նե րում նշվում է սկո լիո զի ժա մա նակ ռենտ-
գեն հե տա զո տութ յան կար գը, բայց ման րա մասն չի նշվում ող նա շա րի ծռվա ծութ յան ո րոշ ման 
ե ղա նա կը (միայն նշվում է այդ ե ղա նա կի ան վա նու մը, և  այն միաս նա կան է բո լոր երկր նե րում)։ 
Չեն կար ևոր վում ո ղե րի փո փո խութ յուն նե րը, քա նի որ «սևե ռակ ված», «վերջ նա կան», «կա ռուց-
ված քա յին» տեր մին նե րը են թադ րում են ո ղե րի սե պաձև փո փո խութ յուն ներ և ռո տա ցիա։ 

ՀՀ ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն նա կան հոդ ված նե րում ո րո շիչ չա փո րո շիչ ներ չեն ար տա-
քին շնչա ռա կան գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը և տի պը, ստա տիկ խան գա րումն ե րի 
կլի նի կա կան դրսևո րումն ե րը, պա րա նո ցա յին և գոտ կա յին լոր դո զի հար թե ցու մը, դե գե նե րա-
տիվ սկո լիո զի առ կա յութ յու նը, ող նա շա րի սեգ մեն տա յին ան կա յու նութ յու նը, ող նա շա րի տար-
բեր հատ ված նե րում շար ժումն ե րի ծա վա լը, գոր ծա ռույ թի խան գար ման աս տի ճա նը։ Միայն 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում է, որ սկո լիո զի վերջ նա կան լի նե լու փաս տը հաս տա տե լու 
հա մար ա ռա ջին աս տի ճա նի սկո լիո զի դեպ քում, երբ ող նա շա րի ծռվա ծութ յան անկ յու նը 21-23 
աս տի ճան է, զո րա կո չիկ նե րին` 18-21 տա րե կա նում, ա ռա ջին ան գամ փոր ձաքնն վե լիս, դի նա-
միկ հսկո ղութ յան նպա տա կով տրվում է տար կե տում` մեկ ան գամ, մեկ տա րի ժամ կե տով։ 

Հարկ է նշել, որ միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում է փոր ձաքն նա կան չա փո րո շիչ 
հա մար վում սկո լիո զի կա պակ ցութ յամբ վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յան փաս տը։

Գ րա կա նութ յան ցանկ

1. Ахмерова С.Г., Ляхович А.В., Федин Э.Е. Показатели годности к военной службе, мо¬ти-вацион-
ные установки и состояние здоровья юношей допризывного и призывного возраста //Вестник 
новых медицинских технологий. Тула, 2010. Т. XVII. №3.

2. Гребова Л.П. Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-двигательного аппарата у 
детей и подростков // Учеб пособие Гребова Л.П. М.: 2006.

3. Чекалова Н.Г. Гигиенические основы мониторинга костно-мышечной системы школь ни ков // 
Дисс…д.м.н. Нижний Новгород. 2011. 

4. Чекалова Н.Г., Силкин Ю.Р., Халецкая О.В., Чекалова С.А. и соавт. Врачебный конт роль за 
физи ческим воспитанием современных школьников // Всероссийский конгресс по школь ной и 
университетской медицине с международным участием: материалы. М., 2010. 

5. Чекалова Н.Г., Силкин Ю.Р., Шапошникова М.В., Чекалова С.А. и соавт. Семья и этапы профи-
лактики нарушений костно-мышечной системы детей // Медицинский альманах. 2008. №5.

6. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Реабилитация в травматологии и ортопедии. М.: ГЕОТАР-Медиа, 
2015.

7. Котельников Г.П., Чернов А.П. Справочник по ортопедии. М.: Медицина; 2005.
8. Яворский А.Б., Косс В.В., Сологубов Е.Г. Результаты обследования школьников с нарушением 

осанки и сколиозом с помощью 3D-сканерометрии позвоночника. Вопросы практической 
педиатрии. 2009; 3.

9. Weiss H.R., Rigo M. Expert-driven Chêneau applications: Description and in-brace corrections. 
Physiother Theory Pract. 2011; 27 (1).

10. Автандилов А.Г., Неманова Д.И., Кулешов А.А. Состояние кардиореспираторной системы у 
подростков с различной степенью сколиоза. В кн.: Материалы Международного симпозиума 
«Адап тация различных систем организма при сколиотической деформации позвоночника. Мето-
ды лечения». М.; 2003: 8–10. 

11. Гончарова О.В., Ачкасов Е.Е., Соколовская Т.А., Штейнердт С.В., Горшков О.В. Cостояние здоро-



Բ  Ն Ա Կ ԱՆ  Գ Ի  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

40 |   ԴՓՔՀՀ • 2021 • 6 • АЖСЭК  

вья студентов вузов Российской Федерации по данным диспансерного обследования 2011 г.  
Меди ко-социальная экспертиза и реабилитация. 2013;(3).

12. Казьмин А.И., Кон И.И., Беленький В.Е. Сколиоз. М.: Медицина; 1981
13. Скиндер Л.А., Герасевич А.Н., Полякова Т.Д., Панкова М.Д. Физическая реабилитация детей с 

нарушением осанки и сколиозом: Учебно-методическое пособие. Брест: БрГУ; 2012. 
14. Szwed A., Kołban M., Jałoszewski M. Results of SpineCor dynamic bracing for idiopathic scoliosis. 

Orthop. Traumatol. Rehabil. 2009; 11 (5): 427—32. Чаклин В.Д., Абальмасова Е.А. Сколиозы и 
кифозы. М.; 1973.

15. Гумеров А.А., Давлетшин Р.И., Фархшатов А.В., Псянчин Т.С., Юнусов Д.И. Хирургическое лече-
ние сколиоза у детей с применением инструментария COLORADO-2. Детская хирургия. 2010; 1. 

16. Казаков В.М. Функциональное состояние кардиореспираторной системы у детей при различных 
видах лечения сколиотической болезни: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Красноярск; 1997: 3. 

17. Чаклин В.Д., Абальмасова Е.А. Сколиозы и кифозы. М.; 1973.
18. Михайлов С.А. Хирургическое лечение больных с прогрессирующими формами сколиотической 

болезни и ее последствиями: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. СПб.; 2000: 35.
19. Шебанова О.А. Медико-социальные аспекты инвалидности и реабилитации больных сколиозом: 

Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М.; 2011: 15.
20. Колчин Д.В. Ранняя диагностика и лечение начальных степеней диспластического сколиоза у 

детей: Дис. ... канд. мед. наук. Самара; 2004: 7.
21. Аршин В.В., Сушина Н.В., Бауманова Г.А., Краснова С.В. Новое в лечении сколиоза у детей. 

Анналы травматологии и ортопедии. 2001; 1.
22. Essentials of Kinesiology for the Physical Therapist Assistant (Third Edition) Paul JacksonMansfieldDPT, 

BS, MSDonald A.NeumannPhD, PT, FAPTA 2019.
23. Постановление министерства обороны Республики Беларусь и министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, 3 января 2020 г. № 1/1.
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 (В редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации от 01.06.2020 № 803).
25. Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 29 января 2013 года № 37 (с изменениями 

по состоянию на 02.02.2018 г.).
26. Azәrbaycan Respublikasi nazirlәr kabinetinin 2008-ci il 29 fevral tarixli, 59 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq 

edilmişdir։ Hәrbi-hәkim ekspertizası haqqında.
27. ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 404-Ն որոշում։

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СКОЛИОЗА В РЯДЕ СТРАН

Чарчян А. Г., Саакян С.С., Мартиросян Т. Р., Саакян А. С.

В статье представлен сравнительный анализ подходов проведения военно-медицинских 
экспертиз сколиоза в Республике Армения, Российской Федерации, Республике Казахстан, 
Республике Бе ларусь, Азербайджанской Республике.

Описаны критерии экспертных исследований сколиоза, функциональные особенности 
сколиоза, предо пределения возможных последствий статических нарушений позвоночника 
во время воен ной службы, а также изложен анализ методов исследования.

Ключевые слова: военно-медицинская экспертиза, сколиоз, нарушение функции, экспер-
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FEATURES OF THE MILITARY MEDICAL EXAMINATION OF
SCOLIOSIS IN A NUMBER OF COUNTRIES

Charchyan A., Sahakyan S., Martirosyan T., Sahakyan A.

The article presents a comparative analysis of the approaches of military medical examination 
of scoliosis in the Republic of Armenia, the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the 
Republic of Belarus, the Republic of Azerbaijan.

The functional features of scoliosis, the predestination of possible consequences of static spinal 
disorders during military service, the analysis of research methods are presented.

Key words: military medical examination, scoliosis, functional impairment, examination, criteria 
of fitness for military service.
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